
Handleiding
WIL JE INSCHRIJVEN VOOR EEN CURSUS? 
DAT KAN ONLINE OP JE COMPUTER IN 5 STAPPEN.

STAP 1: GA NAAR MIJN CVO

GELUKT? GA NAAR STAP 2!

Ga naar www.cvoantwerpen.be.

 Klik rechts boven op de link ‘Mijn CVO’.

Dan zie je dit scherm.
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STAP 3: JE KIEST EEN 
WACHTWOORD 

Vul je persoonlijk e-mailadres in en je 
activatiecode. Kies een wachtwoord. 

Een wachtwoord bestaat uit minstens 
8 karakters:

• hoofdletter

• kleine letter cijfer

• en een leesteken (bijvoorbeeld: ! - , . /)

Klik op ‘Activeren’ en meld je aan. 

STAP 2: INLOGGEN
Heb je nog geen account? Dan heb je een  
activatiecode nodig. CVO Antwerpen stuurde jouw 
activatiecode bij je inschrijving naar jouw eigen 
e-mailadres. Zoek de mail in je mailbox en check ook
je spam-berichten.

Vind je de mail niet of is je code niet meer geldig? 
Mail naar info@cvoantwerpen.be of bel naar 03 376 12 
00 en vraag een nieuwe activatiecode. 

Heb je de activatiecode? Klik op ‘Klik hier  
als je je account nog niet geactiveerd hebt’ 

GELUKT? GA NAAR STAP 3!

GELUKT? GA NAAR STAP 4!
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STAP 4: JE CURSUS KIEZEN 

Kies bovenaan de juiste opleiding  
(het niveau waarvoor je wil inschrijven). 

Je ziet cursussen in het groen, geel of wit 
staan. Wat betekenen deze kleuren?

 Je vinkt nu het vakje aan van de 
cursus waarvoor je wil inschrijven.

Klik onderaan op het  . Zo voeg  
je de cursus toe aan je winkelmandje.

Klik op ‘Ga verder’. 

 Nu zie je deze pagina. Klik links op ‘Inschrijven’.  

• Geel = reeds ingeschreven
• Groen = geslaagd!
• Wit = cursus waarvoor je kan   inschrijven.
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GELUKT? GA NAAR STAP 5!



STAP 5: BETALEN 

Klik op ‘Ik aanvaard het 
 centrumreglement’.

Klik vervolgens op ‘Betalen’. 

Nu krijg je dit scherm. Nu kan 
 je betalen met je kaart of  

via je smartphone.

    Betaald? Goed gedaan! Je bent ingeschreven! 
Heb je vragen? Contacteer ons via 
info@cvoantwerpen.be.
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